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Bestwina, dn. 19 lutego 2015r. 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr IV/2015 

 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 19 lutego 2015 roku w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3  do nin. 

protokołu. 

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi 

100%. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IV/17/2015 do                      

Nr IV/30/2015 

Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca 

Wójta Marcin Kanik,  Sekretarz Gminy  Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy 

Anita Kubik, kierownicy referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 

radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik i radny Grzegorz Gawęda, 

Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek 

Pękala, major Janusz Świerczek, przedstawiciel Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Bielsku-Białej, Pani Anna Kabot, Redaktor Naczelny „Magazynu 

Gminnego” Sławomir Lewczak, redaktor „Gazety Region” Paweł Hetnał, 

mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 

2014 roku. 

5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 

Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

2) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego, 

3) nabycia nieruchomości, 
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4) nabycia nieruchomości, 

5) zbycia nieruchomości, 

6) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich, 

7) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku                  

z podziałem nieruchomości,  

8) ustalenia  wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku                    

z budową urządzeń infrastruktury technicznej, 

9) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

10) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 

dla których zarządcą jest Gmina Bestwina, 

11) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-

2020”, 

12) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.W., 

13) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina, 

14) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 

granic ich obwodów w Gminie Bestwina, 

15) rezygnacji Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu „Region 

Beskidy” w Bielsku-Białej, 

16) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do współpracy w 

ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Bestwina a Miastem Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego, 

17) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2015 rok. 

8. Informacja Wójta za 2014 rok o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w 

art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 

ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 

9. Informacje bieżące. 

10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12.  Zamknięcie sesji. 
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Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności przywitał 

mieszkankę naszej gminy panią Annę Kabot, której nadano srebrny medal „Za 

Zasługi dla Obronności Kraju” oraz  przedstawiciela Wojskowej Komendy  

Uzupełnień w Bielsku-Białej majora Janusza Świerczka. Przywitał również 

wszystkich  radnych  Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz 

wszystkich  obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. 

Otworzył IV sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 

radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w sesji uczestniczyło 15 radnych 

na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.   

 

Ad.2 

Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 

radny Łukasz Greń.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

Zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

Radny Łukasz Furczyk wniósł o wycofanie z porządku obrad z punktu  

7 dotyczącego Rozpatrzenia projektów uchwał - podpunktu 7 projekt uchwały  

w sprawie: 

 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku   

z podziałem nieruchomości,  

I podpunktu 8 projekt uchwały w sprawie: 

 ustalenia  wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku  

z budową urządzeń infrastruktury technicznej. 

Radny wyjaśnił, że jest to dodatkowa opłata, która obciąża mieszkańców.  

W opinii całej Rady Gminy opłata ta jest to koszt zbyteczny, który muszą 

ponosić właściciele nieruchomości. 

Przewodniczący Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są jakieś inne propozycje. 

Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie 

wniosek radnego Łukasza Furczyka o wycofanie z porządku obrad z punktu  

7 dotyczącego Rozpatrzenia projektów uchwał - podpunktu 7 projekt uchwały  

w sprawie: 

 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku   

z podziałem nieruchomości,  

I podpunktu 8 projekt uchwały w sprawie: 

 ustalenia  wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku  

z budową urządzeń infrastruktury technicznej. 

Wniosek Radnego Łukasza Furczyka  został przyjęty 15 głosami „za”, tj. 

„jednogłośnie. 
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Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku 

głosowania został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 

2014 roku. 

5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za Zasługi dla Obronności 

Kraju” nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 

Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

2) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego, 

3) nabycia nieruchomości, 

4) nabycia nieruchomości, 

5) zbycia nieruchomości, 

6) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich, 

7) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

8) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 

dla których zarządcą jest Gmina Bestwina, 

9) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 

2014-2020”, 

10) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.W., 

11) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina, 

12) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz granic ich obwodów w Gminie Bestwina, 

13) rezygnacji Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu 

"Region Beskidy" w Bielsku-Białej, 

14) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do współpracy w 

ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Bestwina a Miastem Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego, 
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15) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2015 rok. 

8. Informacja Wójta za 2014 rok o zgłoszonych żądaniach, o których mowa 

w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.  

6 i 7 ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 

9. Informacje bieżące. 

10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12.  Zamknięcie sesji. 

 

Na salę obrad wszedł Radny Powiatowy Grzegorz Gawęda.  

 

Ad.4 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 29 grudnia 2014 roku sporządzony został prawidłowo                      

i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    

15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik udzielił głosu majorowi Januszowi 

Świerczkowi – szefowi Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Bielsku-Białej. Major Janusz Świerczek podziękował za ujęcie w porządku 

obrad tego przedsięwzięcia, które jest dla strony wojskowej bardzo ważne, 

ponieważ tak, jak co roku na ich terenie administrowanym są uroczyście 

wręczane medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których 

synowie wzorowo pełnili służbę wojskową. Wyjaśnił, że medal nadaje Minister 

Obrony Narodowej na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

z administrowanego terenu. Nadaje się go w dwóch stopniach: srebrnym  

i złotym. Srebrny dotyczy rodziców, których trzech i czterech synów wzorowo 

pełniło służbę wojskową, zaś medal złoty dotyczy rodziców, których pięciu 

synów wzorowo pełniło służbę wojskową. Medal ten jest bardzo ważny, z uwagi 

na to że od roku 2009 nie ma już zasadniczej służby wojskowej, która jest 

zawieszona i siłą rzeczy konkurencja już nie rośnie. Do 2008 roku było 

powołanie do zasadniczej służby wojskowej, obecnie na terenie kraju jest 

realizowana kwalifikacja wojskowa. Osoby, które stają do kwalifikacji 

wojskowej, po 14 dniach są przenoszeni do rezerwy i otrzymują statut osoby 

przeniesionej do rezerwy, ale nie są żołnierzami rezerwy. Są dwie formy aby 

zostać żołnierzem rezerwy: służba przygotowawcza i służba kandydacka. Służba 

kandydacka polega na tym, że trzeba zostać studentem na uczelni wojskowej.  

W roku akademickim 2015/2016 na pierwszy rok studiów jest zaplanowane 510 
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miejsc na czterech uczelniach. Służba przygotowawcza jest to namiastka 

zasadniczej służby wojskowej i trwa do 4 miesięcy. Po odbyciu służby dana 

osoba otrzymuje tytuł szeregowego i jest przeniesiona do rezerwy. W 2015 roku 

jest to 5500 miejsc.  

Kolejno major Janusz Świerczek poprosił wszystkich o powstanie, a następnie 

odczytał wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2380/Kat z 30 

października 2014 roku, który na podstawie  ustawy o ustanowieniu medalu „Za 

zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie 

rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał srebrny 

medal Pani Kabot Annie.  

Wyróżnioną poprosił o wystąpienie, zaś w asyście Przewodniczącego Rady 

Jerzego Stanclika i Wójta Gminy Artura Beniowskiego złożył uhonorowanej 

gratulacje wręczając medal i bukiet kwiatów. Wykonano również wspólne 

pamiątkowe zdjęcie.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur 

Beniowski: 

- zostały rozstrzygnięte przetargi i zapytania m.in. na czyszczenie rowów, 

wymianę przepustów, na remonty dróg gruntowych, przygotowywany jest 

przetarg na remont cząstkowy dróg. 

- przygotowane są zapytania o cenę w sprawie projektu termomodernizacji 

Szkoły Podstawowej w Bestwince, 

- na przełomie marca i kwietnia będzie wybrany wykonawca na tzw. kanał ulgi 

przy cegielni w Bestwinie, na który pozyskaliśmy środki w ramach Lokalnej 

Grupy Rybackiej.  

- kanał ulgi na granicy Bestwinki i Kaniowa został w dniu dzisiejszym 

wyczyszczony, jaz został kilka dni wcześniej wyczyszczony.  

- w czterech sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie wyborcze na 

sołtysów (sołectwo Bestwinka- Teresa Paruch-Ryś, Bestwina - Maria Maroszek,  

Janowice – Stanisław Nycz, Kaniów – Marek Pękala),  

- odbyły się zebrania sprawozdawcze w czterech jednostkach OSP,  

- w jednym z Klubów Sportowym odbyło się już zebranie sprawozdawczo-

wyborcze – LKS Przełom Kaniów, został wybrany nowy zarząd,  

- początkiem stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami oświaty, 

związków zawodowych i pracowników administracji i obsługi – ustalono na tym 

spotkaniu, że obsługa szkół i przedszkoli otrzyma podwyżki wynagrodzeń od 

miesiąca lutego.  

Wójt poinformował, że 17 marca 2015r.  odbywa się coroczna pielgrzymka 

samorządowców do Częstochowy.  

Wójt zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą o uprzątnięcie plakatów 

wyborczych.  
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Ad 7. 

Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 

uchwał.  

Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 12 lutego 2015 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Stanclik.  

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury 

rozpatrzenia projektów uchwał: 

 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 

Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że tego typu 

uchwała podejmowana jest co roku. Dotyczy ona udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Bielska-Białej, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie, popularnie zwanej, „Izby wytrzeźwień”. W tym roku, z 

wyliczeń według wskaźników, przypada na gminę kwota w wysokości 

5156,00zł, w zeszłym roku niewiele ponad 7000,00zł. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej 

na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej.  

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-

Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej - została przyjęta 15 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu. 

 

2) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Bielskiego 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Temat PKS-u został 

obszernie poruszony na komisji. W międzyczasie zaczęli strajkować 

przedstawiciele MZK Bielsko-Biała (strajk ostrzegawczy),  niestety 

upadł kolejny PKS - Oświęcimski. Z dnia na dzień autobusy nie 

pojechały w trasę i odpowiednie służby wystosowały pismo do gmin 
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powiatu oświęcimskiego – że PKS Oświęcimski został zlikwidowany. 

Wcześniej został zlikwidowany PKS Żywiecki, PKS Cieszyński też nie 

prosperuje dobrze. Kondycja PKS-u obsługującego powiat bielski i 

miasto Bielsko-Biała, jest nieporównywalnie inna, ale to dzięki temu, że 

samorządy dopłacają. Dzięki temu, że parę lat temu Starosta z zarządem 

powiatu podjął decyzje o pozyskaniu środków zewnętrznych na zakup 

nowego taboru – 35 nowych pojazdów. Biuro podróży, które 

funkcjonuje przy PKS-ie również ma się całkiem dobrze. Należy 

pamiętać o tym, że zadaniem własnym gminy jest zapewnienie 

transportu zbiorowego na terenie gminy. Wójt wspomniał, że pojawiają 

się tematy aby rozmawiać z busami, prywatnymi przewoźnikami, 

natomiast w przeszłości widzieliśmy, że funkcjonowało to tylko na 

chwilę. A również właściciele firm prywatnych przychodzili do gminy 

po dopłaty. Niestety nie ma możliwości, aby transport publiczny 

zbiorowy, sam się finansował, niestety do tego trzeba dopłacać. 

Natomiast nie usprawiedliwia to tego, że transport ten jest nie tak 

zarządzany jak powinno być. Nie jest najgorzej, ale zawsze można 

zrobić lepiej. Dyskusja na komisji była bardzo ożywiona, dlaczego 

musimy dopłacać do PKS-u, czy nie rozmawiać z innymi 

przewoźnikami. Wójt wspomniał, że do jednej linii MZK dopłacamy nie 

wiele mniej niż do całego PKS-u. Dopóki jest trwałość projektu, która 

nas obliguje do utrzymania tego taboru, póki w skali powiatu nie 

funkcjonuje to najgorzej prosiłbym o podjęcie uchwały. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.  

 Wójt uzupełnił swoją wypowiedź o kwotę dofinansowania, które wynosi 

139 509,00zł 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie udzielenia 

Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego - 

została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 
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3) nabycia nieruchomości 

4) nabycia nieruchomości 

 Projekty uchwał omówił Wójt Artur Beniowski. Pierwszy projekt 

uchwały dotyczy dokończenia spraw własnościowych chodniczka 

między ul. Szkolną a ul. Podzamcze. W roku 2014 cześć tego chodnika 

(od ul. Szkolnej) została uregulowana prawnie i w miarę chodnik został 

urządzony. Została do uregulowania cześć od końca naprawionego 

chodniczka do ul. Podzamcze – wykup od dwóch właścicieli 

nieruchomości.  

Drugi projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonej w Bestwince, a 

dokładnie mowa jest o działce drogowej, która biegnie od ul. Sportowej  

w kierunku boiska Bestwince.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości w Bestwinie. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie nabycia 

nieruchomości została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości w Bestwince. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie nabycia 

nieruchomości została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu. 

 

5) zbycia nieruchomości 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. W zeszłym roku 

przedsiębiorca działający na terenie Czechowic-Dziedzic złożył pismo 

do Rady i Wójt Gminy Bestwina o chęć nabycia terenów po byłym, 

rekultywowanym wysypisku śmieci w Kaniowie. Podczas wydzielania 

działki pod potencjalną sprzedaż udało się uporządkować teren i 

załatwić sprawy z kawałkami nieruchomości, które należały do 

Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnej i do Skarbu Państwa. Teren który 
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miałby być przeznaczony do sprzedaży wynosi około 5,28 hektarów i 

dodatkowo dwie działki 30 i 14 arowe, które stanowiłyby drogę 

dojazdową do tego terenu. Teren ten znajduje się w północnej części 

sołectwa Kaniów, bezpośrednio przylegający do wału rzeki Białej, od 

swojej północnej części ograniczony wałem Wisły i rurociągiem Go-

Cza. W pobliżu tej nieruchomości projektowany jest przez Starostwo 

Powiatowe most na rzece Białej, który do dwóch lat ma zostać 

zbudowany. Połączy to część Bielskiego Park Technologicznego, 

obwodnicą, która tam powstaje, z północną częścią Kaniowa i droga 

technologiczną.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, „jednogłośnie” negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie zbycia nieruchomości. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że prawdopodobnie cena ziemi na 

tym terenie pójdzie bardzo mocno w górę po wybudowaniu mostu. I 

byłoby raczej niegospodarne gdybyśmy w tym momencie sprzedali to po 

niskiej cenie.   

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Rada Gminy „jednogłośnie” postanowiła nie  

przyjąć projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.  

 

 

6) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Opłaty adiacenckie nie 

obowiązują w Gminie Bestwina, natomiast funkcjonuje uchwała z 2001 

roku w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich. I stąd prośba 

Wójta o uchylenie uchwały, aby w obiegu prawnym nie funkcjonowało 

coś czego niema.  Wójt wspomniał, że pojawiały się głosy czy nie 

można uchwalić 0% czy 1 % opłaty adiacenckiej. W momencie 

uchwalenia nawet tak niskiej stawki trzeba rozpocząć procedurę 

związaną z jej naliczaniem. A koszt takiej procedury byłby wyższy niż 

wysokość tej opłaty. Uchwalenie jej byłoby to narzucenie na 

mieszkańców kolejnej opłaty i prowokowanie mieszkańców do omijania 

przepisów prawnych.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich. 

 Brak dyskusji i uwag. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich została 

przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

 

7) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Początek nowych 

kadencji Rad Sołeckich i Sołtysów obliguje nas do podjęcia uchwały 

dotyczącej poborców podatków czyli tzw. inkasentów. Przedstawiane 

kandydatury na Komisji Wspólnej nie uległy zmianie i tj. w Sołectwie 

Bestwina – Eugeniusz Maroszek, w sołectwie Bestwinka – Teresa 

Paruch-Ryś, w Janowicach – Irena Nycz, w Kaniowie – Marek Pękala. 

Prowizja z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

pozostaje niezmieniona w stosunku do poprzedniej kadencji  

i wynosi 5% pobranego podatku.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso została przyjęta 15 głosami „za”,  

tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
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8) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych, dla których zarządcą jest Gmina Bestwina 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Dotychczas funkcjonuje 

uchwała z 2004 roku, która mówi o różnym zajęciu pasa drogowego 

(nad powierzchnią drogi, pod powierzchnią, o zajęciu obiektów 

inżynieryjnych typu mosty). Zmiany są w § 2 i dotyczą kwot za zajęcie 

określone w tym paragrafie tj. o zajęciu jezdni do 50% jej szerokości 

5zł/m2, powyżej 50% - 8zł/m2, zajęcie chodnika, placu, zatoczki, 

pobocza, zieleńca 3zł/m2. W 2004r. było to 2zł; 4zł; 0,50zł. Jest to 

usystematyzowanie, które pozwoli aby w wszystkich sąsiednich 

gminach opłaty były podobne. Jeżeli chodzi o obiekty inżynieryjne czy 

też o sieci infrastruktury kanalizacyjnej czy teletechnicznej opłaty 

pozostają bez zmian w stosunku co do roku 2004. W ramach 

przypomnienia informuję, że za sieć teletechniczną, wodociągową, 

kanalizacyjną czy gazową są to opłaty roczne . 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,  

dla których zarządcą jest Gmina Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla 

których zarządcą jest Gmina Bestwina została przyjęta 15 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

9) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 

2014-2020” 

 

 Przewodniczący Rady Pan Jerzy Stanclik poinformował, że projekt ten 

został bardzo szczegółowo omówiony na komisji w dniu 12 lutego 

2015r. Zostało wniesione sporo poprawek o różnym stopniu ważności.  

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Poinformował on, że na 

komisji zostało zgłoszonych 18 poprawek: 

1. Strona 7 – korekta zapisu „od wschodu z gminą Wilamowice poprzez 

rzekę Łękawka” na „od wschodu z gminą Wilamowice, częściowo 

poprzez rzekę Łękawka”. 

2. Strona 7 – korekta literówki „częściowo poprzez rzekę Słonnica” na 

„częściowo poprzez rzekę Słonica”. 

 



13 

 

3. Strona 15 – korekta literówki „granica wytyczona jest z kolei przez 

środkowy bieg rzeki Słonnicy” na „granica wytyczona jest z kolei przez 

środkowy bieg rzeki Słonicy”.  

4. Strona 15 – wyjaśnia się, że stan wód powierzchniowych i podziemnych 

opisany w poprzedniej Strategii opierał się na danych zawartych  

w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, które obecnie 

zdezaktualizowały się, a brak innych źródeł danych uniemożliwia ujęcie 

ich w aktualizacji Strategii. 

5. Strona 17 – tabela 1 – wyjaśnia się, iż uprzednie dane zawarte  

w niniejszej tabeli w Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-

2013 zawierały błędy wynikające z ewidencji prowadzonej przez 

Gminną Spółkę Wodną-Melioracyjną. Obecne dane zostały 

zweryfikowane i skorygowane (dotyczy to powierzchni stawów). 

6. Strona 31 – korekta literówki „Są to dodrze zorganizowane  

i prosperujące gospodarstwa” na „Są to dobrze zorganizowane  

i prosperujące gospodarstwa”. 

7. Strona 33 – korekta zapisu „Kolejne 10 % to sieć stalowa w sołectwie 

Janowice, która na chwilę obecną nie wymaga wymiany” na „Kolejne 10 

% to sieć stalowa w sołectwie Janowice, która ze względu na liczne 

awarie wymaga modernizacji”. 

8. Strona 34 – korekta zapisu „niestety nie zawsze praktyki te zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska” na „niestety nie 

zawsze praktyki te są zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska”. 

9. Strona 34 – aktualizacja zapisu „Obecnie na terenie gminy Bestwina 

istnieje ok. 46 km kanalizacji sanitarnej (sieci główne, boczne, 

podłączenia do budynków), a kolejne 21 km jest w trakcie budowy.” na 

„Obecnie na terenie gminy Bestwina istnieje ok. 67 km kanalizacji 

sanitarnej (sieci główne, sięgacze, podłączenia do budynków).” 

10. Strona 34 – aktualizacja zapisu „Bestwina: w części południowej brak 

kanalizacji, występują szamba bezodpływowe i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków (43 oczyszczalnie); część północna zostanie  

w całości skanalizowana do końca 2014 roku (powstanie 21 km 

kanalizacji).” na „Bestwina: w części południowej brak kanalizacji, 

występują szamba bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie 

ścieków (43 oczyszczalnie); część północna skanalizowana,  

z podłączeniem do sieci ponad 250 budynków mieszkalnych.” 

11. Strona 35-36 – tabela 13 – zaktualizowano dane zawarte w tabeli  

w związku z oddaniem do użytku kanalizacji sanitarnej w Bestwinie. 

12. Strona 39 – korekta zapisu „zasięgu wszystkich działających na rynku 

operatorów telefonii komórkowej i nie zauważono problemów  

z dostępem do sieci” na „zasięgu wszystkich działających na rynku 
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operatorów telefonii komórkowej i nie notuje się większych problemów 

z dostępem do sieci”. 

Podczas dyskusji na komisji zwrócono uwagę, że w danym miejscu 

któraś z sieci nie ma zasięgu, ale inna sieć miała. Na terenie gminy nie 

posiadamy tzw. „białych plam”, że żadna sieć nie ma zasięgu.  

13. Strona 40 – uzupełniono wykaz firm świadczących usługi dostępu do 

sieci internet o firmę Expertnet.pl Jakub Sikora – Kaniów. 

14. Strona 43 – aktualizacja zapisu „Na terenie Gminy nie funkcjonują inni 

przewoźnicy w ramach publicznego systemu transportu.” na „Transport 

publiczny w relacji Czechowice-Dziedzice – Oświęcim zapewnia także 

Firma Transportowo-Usługowa „Konkret-Bus” Tomasz Matura  

z Oświęcimia.” 

15. Strona 69 – uszczegółowiono i uzupełniono wykaz punktów 

gastronomicznych, bazy noclegowej i rozrywkowej na terenie gminy. 

16. Strona 80 – modyfikacja zapisu – wcześniejszy wykaz firm zastąpiono 

sformułowaniem „Na terenie gminy Bestwina funkcjonuje wiele 

podmiotów gospodarczych, działających w różnych branżach, a także 

bank, poczta oraz apteki.” Taka forma zapisu sprawia, że żadna firma 

nie zostanie pominięta, co mogłoby zostać niewłaściwie odczytane.  

17. Strona 86 – zmieniono zapis „Dostęp do programów transgranicznych  

i współpraca międzynarodowa, dzięki członkostwu gminy Bestwina  

w Euroregionie BESKIDY.” na „Dostęp do programów 

transgranicznych i współpraca międzynarodowa.” 

18. Strona 89 – zmieniono zapis „Dostęp do programów transgranicznych  

i dalsza współpraca międzynarodowa, dzięki członkostwu gminy 

Bestwina w Euroregionie BESKIDY (w sferze społecznej, 

kulturalnej).” na „Dostęp do programów transgranicznych i współpraca 

międzynarodowa w sferze społecznej i kulturalnej.” 

 

Wójt poinformował Radnych, że kwota aktualizacji tej Strategii wraz  

z dokumentami środowiskowymi wyniosła 13 000,00zł brutto, gdybyśmy chcieli 

tworzyć nową Strategie to była by to kwota 30-40 000,00zł brutto. Oferta była 

wybrane przez zapytanie ofertowe.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020”. 

 W dyskusji udział wzięli: 

Radny Marek Szymański poprosił o dodatnie w części V na str. 91 w Planie 

Strategicznym dla gminy Bestwina na lata 2014-2020+ uzupełnienia  

i bardziej skonkretyzowanie w Obszarze – Infrastruktury społecznej w tabelce 

z  zadaniem – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej – dopisanie 

budowy hali sportowej w Janowicach. Jak w również w obszarze – 
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Infrastruktury Rekreacyjno-wypoczynkowej na str. 96 w tabelce i Celu 

operacyjnym – Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej – jest 

zadanie – Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe akwenów 

wodnych wraz z przyległymi terenami zielonymi prosił o dopisanie budowy 

ścieżek rowerowych, budowanie siłowni zewnętrznych – jest to strategia na 

długi okres i chciałby, aby te zadania były bardziej skonkretyzowane.  

 

Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że zapis nie mówiący  

o konkretnym sołectwie, jest to zapis na tyle uniwersalny, że jest bardzo szeroki.  

Wójt odnosząc się do wniosków zasugerował, aby zapisy pozostały w tej 

formie.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020”   

została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

10) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.W. 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski.  

Uzasadnienie było szczegółowo omawiane na Komisji przez Panią 

kierownik Grygierzec Alicję. Na sali obrad obecny był wnioskodawca.  

Wójt powiedział, że nie ma możliwości, aby Rada Gminy nie 

podejmując uchwały czy też nie zmieniając planu w wyznaczonym do 

tego czasie popełniła błąd i nie jest to z żaden sposób naruszeniem 

prawa. Nie ma możliwości zmiany planu w każdym momencie, po 

pierwsze są to procedury, które trwają od 2 do 4 lat, po drugie nie 

zawsze mamy studium, po trzecie są to koszty. Zmiana planu czy 

dotyczy całego sołectwa, obszaru  czy tylko jednej działki są to koszty 

porównywalne. Po to Uchwałą Rady Gminy przystępujemy do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego, a w naszym przypadku 

również przystępujemy do zmiany Studium, żeby te wnioski, które 

zostały wybrane wprowadzić do tej zmiany. Wójt uważa, że to co wnosi 

wnioskodawca będący na sali, będzie mogło być uwzględnione przy 

następnej zmianie planu pod warunkiem, że wpisze się jego wniosek  

w studium i miejscowy plan zagospodarowania. To że Rada nie chce 

tego zrobić indywidualnie, nie jest naruszeniem prawa. W momencie 

wyłożenia planu wnioskodawca miał możliwość wnioskowania o zmianę 

zapisu, a nie zrobił tego. Rada Gminy uchwalając wtedy plan również 

nie naruszyła przepisów prawa.  
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Głos zabrał wnioskodawca. Poinformował on, że jest to działka  

o numerze 2172 w połowie budowlana i w połowie rolna. Prosił  

o przekwalifikowanie drugiej połowy działki na budowlaną. 

Wnioskodawca ma czworo dzieci i chciał im przekazać działki. 

Poinformował, że przeklasyfikowano mu działkę przez środek.  

Poprosił Radę Gminy o zajęcie się tematem ul. Akacjowej. Powiedział 

on, że Sąd ustalił drogę o szerokości 3 metrów, a w chwili obecnej ma 

ona 6-7 metrów. Droga 40 lat temu była drogą przejezdną, a w chwili 

obecnej Gmina zagrodziła drogę i jest drogą nieprzejezdną. Żąda 

przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. Zarzucił Wójtowi Gminy,  

że wszedł w teren  nie będąc jego właścicielem.  

Wójt Gminy Artur Beniowski przypomniał, że wnioskodawca złożył do 

Biura Rady wniosek o zorganizowanie wizji. Pan Wójt poinformował,  

że w momencie gdyby firma, która wykonywała drogę i weszłaby 

choćby 1 cm w posesję wnioskodawcy, to on oddałby nas do Sądu. 

Droga jest w granicach, które ustalił Sąd. Wnioskodawca pokazał mapkę 

z 2006 roku, a postanowienie Sądu jest z 2010 lub 2011roku. 

Postanowienie sądowe mówi, że granice tej drogi są w porządku. 

Wykorytowanie i nawiezienie kamienia co miało niedawno miejsce,  

jest w całości na terenie należącym do Gminy.  

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował wnioskodawcę,  

że komisja zapozna się z tym tematem, i zgodnie z planem na wiosnę 

zostanie Pan poinformowany o wyznaczonym terminie wizji.  

Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał wnioskodawcę, czy są widoczne 

betonowe słupki graniczne. Wnioskodawca poinformował, że słupki się 

znajdują, ale z ich położeniem on się nie zgadza.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.W. wraz  

z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do projektu uchwały.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.W. została 

przyjęta 14 głosami „za”, i 1 głosie „wstrzymującym”. 

 Uchwała stanowi załącznik nr13 do nin. protokołu. 
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11) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bestwina 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Kryteria te są związane 

z rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Bestwina. Do kryteriów 

ustawowych każda Gmina może uchwalić dodatkowe kryteria. 

Najważniejszym kryterium jest to, aby dziecko było na wykazie ludności 

danego sołectwa. Kolejnym kryterium jest warunek, aby obojga 

rodziców dziecka pracowało, wykonywało pracę na podstawie umowy 

cywilno prawnej, uczyło się w trybie dziennym, prowadziło 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Następne 

kryterium to zatrudnienie jednego z rodziców na terenie gminy Bestwina 

i ostatnie to kryterium dotyczące kontynuacji przez rodzeństwo w roku 

szkolnym 2015/2016 edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu lub 

w szkole podstawowej – z tym, że ostatnie dwa kryteria mają niewielką 

wagę punktową.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina została przyjęta 

15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

12) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz granic ich obwodów w Gminie Bestwina 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że traci moc 

uchwała z 2004 roku. Proponowany projekt uchwały zawiera sieć szkół 

podstawowych na terenie gminy Bestwina tj. Bestwina, Bestwinka, 

Janowice, Kaniów i sieć gimnazjów tj. Bestwina, Bestwinka. Ustala 

również granice obwodów dla tych szkół podstawowych i gimnazjów. 

Obwody pozostają bez zmian, jedynie zostają one uzupełnione o nowo 

przyjęte ulice w ewidencji dróg gminnych tj.: 
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Bestwina - ul. Pogodna, 

Janowice – ul. Famułkowa, 

Bestwinka – ul. Ks. Czesława Adamaszka, ul. Olchowa, ul. Widokowa, 

Kaniów – ul. Ks. Wieczorka, ul. Stawowa. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic 

ich obwodów w Gminie Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 

granic ich obwodów w Gminie Bestwina została przyjęta 15 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

13) rezygnacji Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu 

"Region Beskidy" w Bielsku-Białej 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Od 1999r. Gmina 

Bestwina zgodnie z Uchwałą ówczesnej Rady Gminy była członkiem 

Euroregionu Beskidy, które potem przekształciło się w Stowarzyszenie 

Region Beskidy. Propozycja wystąpienia z Stowarzyszenia pokierowana 

jest tym, że nic z tego jako Gmina nie mamy, a co roku musimy wpłacać 

składki. Gmina Bestwina nie posiada oficjalnie żadnych gmin 

partnerskich za granicą. Zespół Regionalny, Orkiestra Dęta, czy też inne 

Stowarzyszenia współpracują z partnerami z zagranicy bez oficjalnych 

umów, co nie powoduje dodatkowych kosztów.  W „Region Beskidy” 

mamy możliwość tylko korzystania z środków z przeznaczeniem na 

projekty tzw. „miękkie” – z którymi dobrze sobie radzimy, jest 

prowadzona współpraca naszych jednostek kulturalnych z innymi, nie 

tylko krajowymi instytucjami.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rezygnacji 

Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” 

w Bielsku-Białej 

 W dyskusji głos zabrał: 

Radny Marek Szymański, zapytał dlaczego tak długo byliśmy w tym 

Stowarzyszeniu, skoro nic nam to nie dawało.  

Wójt Gminy Bestwina poinformował, że nie było takiej woli poprzedniej 

Rady z którą współpracował.  
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

 W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie rezygnacji 

Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu "Region Beskidy" 

w Bielsku-Białej została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

14) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do współpracy w 

ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Bestwina a Miastem Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i 

gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego 

 

 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Decyzją Marszałka 

Województwa Śląskiego, województwo jest podzielone w ramach 

regionalnych programów operacyjnych tzw. RPO na 4 subregiony:  

Północny, Południowy, Centralny i Zachodni. W ramach każdego 

subregionu jest jeden samorząd, który jest miastem partnerskim. W skład 

naszego Subregionu Południowego wchodzi powiat bielski, powiat 

żywiecki, powiat cieszyński i miasto Bielsko-Biała – liderem subregionu 

jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała – pan Jacek Krywult, który pełni 

funkcję instytucji wiodącej do pozyskiwania środków tzw. 

subregionalnych dla danego subregionu. W ramach poprzedniego 

rozdania 2007-2013 również mieliśmy podpisaną umowę z miastem 

partnerskim, którym było Bielsko-Biała. Na lata 2014-2020 również 

musimy mieć podpisane takie porozumienie, aby lider mógł aplikować o 

przyznanie środków, które nie są środkami strikte konkursowymi, bo 

przypadają tylko na dany subregion, a nie na całe województwo.  

Z pozyskanych środków chcieliby przeprowadzić termomodernizację 

Szkoły Podstawowej w Bestwince, termomodernizacje przedszkola w 

Bestwinie, termomodernizacje Przedszkola w Janowicach. Podpisanie 

takiego porozumienia nie wiąże się z żadną kwestią finansową. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do współpracy w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Województwa 

Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a 

Miastem Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi 

w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  
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W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do współpracy w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Województwa 

Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a 

Miastem Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

15) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2015 rok 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2015 rok. 

 Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o odczytanie 

poszczególnych planów. 

Głos zabrał radny Łukasz Furczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Plan 

pracy na rok 2015 kształtuje się następująco:  

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok na podstawie 

sprawozdania Wójta Gminy Bestwina. 

2. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2014 rok i 

uchwalenie wniosku   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Bestwina. 

3. Kontrola działalności Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli w zakresie obsługi administracyjno technicznej, koszty 

utrzymania. 

4.   Kontrola Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bestwinie  

5.  Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bestwinie. 

6.  Kontrole zgodnie ze zleceniami Rady Gminy Bestwina. 

 

Głos zabrała Pani Maria Maroszek i przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu i 

Finansów: 

1. Ocena realizacji budżetu za 2014 rok. 

2. Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. 

3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

4. Ocena skuteczności pozyskiwania oraz wykorzystywania środków 

pomocowych z zewnątrz. 

5. Ocena gospodarki mieniem komunalnym w zakresie możliwości 

pozyskiwania dochodów własnych. 

6. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2015 r. 
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7. Prace nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.  

8. Sprawy bieżące wynikające z prac Rady Gminy. 

 

Głos zabrał Radny Grzegorz Owczarz i przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju 

Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska: 

1. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie projektów uchwał Rady 

Gminy. 

2. Modernizacja sieci wodociągowej - spotkanie z prezesem PK „Kombest” 

w celu zapoznania się z planowanymi inwestycjami, a także z działalnością  

i kondycją finansową firmy. 

3. Przegląd inwestycji realizowanych  w roku bieżącym na terenie gminy 

(inwestycje gminne i powiatowe). 

4. Ocena stanu dróg gminnych i powiatowych. Wypracowanie stanowiska 

komisji w sprawie planu koniecznych inwestycji gminy i powiatu w drogi  

i chodniki na terenie gminy. 

5. Zabezpieczenie gminy przed powodzią. 

6. Zakres oddziaływania przedsiębiorstw prywatnych na środowisko oraz na 

komfort życia mieszkańców. 

 

Głos zabrała Radna Magdalena Wodniak-Fonksińska i przedstawiła plan pracy 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: 

1. Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Kierownika SP ZOZ  

w Bestwinie w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych  

i kulturalnych z uwzględnieniem innowacji i uatrakcyjnienia zajęć oraz 

zamiarów dotyczących urealnienia kosztów gminnych wydatków 

budżetowych na zadania oświatowe. Problem wynagrodzeń pracowników 

administracji i obsługi w placówkach oświatowych – szkoły na terenie 

gminy. 

a) Zapoznanie się z działalnością pedagogów i psychologów szkolnych 

oraz ofertą zajęć dodatkowych pod kątem potrzeb dzieci oraz 

młodzieży szkolnej i oczekiwań rodziców, 

b) Zapoznanie się z budżetem  środków własnych wypracowanych przez 

placówki oświatowe w roku szkolnym 2014/2015 

c) Zapoznanie się z ofertą programów unijnych dla placówek, analiza 

podjętych działań. 

2. Analiza funkcjonowania klubów sportowych w kontekście efektywności, 

sposobu i jakości wykorzystania dotacji z budżetu gminy: 

 analiza prac dotyczących projektu budowy sali gimnastycznej  

w Janowicach 

 analiza i funkcjonowanie Orlika 

3. Zapoznanie się z działalnością służby zdrowia pod kątem publicznej  

i niepublicznej opieki oraz napotykanymi przeszkodami i problemami,  
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a także zamierzeniami polepszenia i poszerzenia całokształtu opieki 

zdrowotnej. Rola i zadania pracowników socjalnych i pielęgniarek 

środowiskowych. Funkcjonowanie organizacji AA i walki  

z uzależnieniami. 

4. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za: 

 I półrocze 2015 roku  

 analiza i ocena wykonania budżetu za 2014 rok łącznie z udzieleniem 

absolutorium dla wójta gminy 

5. Zagrożenie społeczne i ekologiczne w ocenie instytucji powołanych do 

ich zwalczania, między innymi: stan bezpieczeństwa i ogólnej sytuacji 

społecznej w Gminie, stan bezpieczeństwa obiektów oświatowych na 

podstawie m.in. opinii Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektorów Zespołów Szkolno-

Przedszkolnych. 

Udział: 

 Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 

 Radni Rady Gminy jako wspólne posiedzenie wszystkich Komisji 

Rady 

6. Tematy, zadania i potrzeby wynikłe z bieżącej działalności Rady Gminy, 

Komisji i Urzędu Gminy. 

7. Sprawozdanie podsumowujące Działalność Komisji w kadencji 2014-

2018 z udziałem kierownictw instytucji współpracujących oraz prace nad 

projektem budżetu na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przedstawił ramowy plan pracy Rady 

Gmina na rok 2015: 

1. Stan realizacji ustawy „śmieciowej” w gminie Bestwina – likwidacja 

„dzikich” wysypisk. 

2. Bezpieczeństwo publiczne w gminie w oparciu o dane statystyczne Policji 

oraz Państwowej Straży Pożarnej.  

3. Stan dróg gminnych i powiatowych, organizacja funkcjonowania 

transportu oraz komunikacji publicznej. 

4. Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Kierownika SP ZOZ oraz 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  

w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i służby 

zdrowia. 

5. Ocena funkcjonowania klubów sportowych w kontekście wykorzystania 

dotacji z budżetu gminy. 

6. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – 

absolutorium dla Wójta Gminy. 
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8. Ocena realizacji zadań inwestycyjno – remontowo - modernizacyjnych  

w gminie. 

9. Zagrożenie społeczne i ekologiczne w ocenie instytucji powołanych do 

ich zwalczania. 

10. Analiza Wieloletniego Programu Rozwoju Gminy Bestwina – dalsza 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej. 

11. Gospodarka mieniem  komunalnym. 

12.  Analiza wydatków budżetowych pod kątem ewentualnej racjonalizacji. 

13.  Prace nad projektem budżetu na 2016 rok. 

14.  Aktywizacja mieszkańców gminy w życiu społeczno-kulturalnym gminy. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

 W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie 

zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2015 rok 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

Ad. 8 

Wójt Gminy Bestwina przekazał informację na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o zgłoszonych żądaniach 

wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wydanych 

decyzjach o naliczeniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w 2014r na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

1) odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości – brak 

wniosków, 

2) wydane decyzje o naliczeniu opłaty planistycznej – 5 decyzji, w tym: 

- 3 decyzje o naliczeniu opłaty, 

- 2 decyzje o umorzeniu postępowania, ze względu na brak wzrostu wartości. 

W ramach decyzji o naliczeniu opłaty przychód dla gminy wyniósł nieco ponad 

21 000zł. Z czego od jednej działki sprzedanej, została naliczona opłata  

w wysokości 21 000zł, pozostałe dwie działki opłaty wynosiły – 243zł i 125zł.  

Wójt Gminy poinformował, że  w 2014r. Kancelarie Notarialne przesłały do 

Wójta Gminy Bestwina  142 akty notarialne i tylko w 3 przypadkach miały 

zastosowanie przepisy o naliczeniu opłaty planistycznej.  
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Ad. 9 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przedstawił następujące informację: 

 W dniu 15 stycznia 2015r. wpłynęło pismo z Klubu Sportu i Rekreacji 

Niewidomych i Słabo widzących „PIONEK” w Bielsku-Białej  

o przyznanie nagrody lub stypendium za osiągnięcie znaczących wyników 

sportowych we współzawodnictwie krajowym w 2014r. dla Pana 

Ryszarda Kawki.  

 

Została udzielona odpowiedź, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/229/2013 

Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalania zasad  

i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej nagrody przyznawane są co dwa lata 

począwszy od roku 2014. 

 

Pisma stanowią załącznik nr 19 i 20 do protokołu. 

 

 W dniu 28.01.2015r. Mieszkaniec naszej gminy J.K. złożył pismo do 

Wójta Gminy Bestwina i do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy 

o unieważnienie przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2015 roku 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Bestwinie w związku z uchybieniami 

prawnymi. 

 

Wójt Gminy Bestwina udzielił odpowiedzi, że ustawa z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym nie przewiduje instytucji protestów wyborczych przy 

wyborach do organów jednostek pomocniczych.  Brak też wyraźnego 

umocowania do oceny przez wójta ważności wyborów tych organów. 

 

Cała korespondencja w/w sprawie jest dostępna w Biurze Rady Gminy.   

 

Pisma stanowią załącznik nr 21 i 22 do protokołu. 

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 

stycznia 2010r. Wójt Gminy przekazuje Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Kopia takiego sprawozdania została przekazana 

do Biura Rady.  

 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności 

pogratulował nowo wybranym sołtysom.  

Na sali obecny był Pan Sołtys Sołectwa Kaniów, który złożył protokół  

z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 13.01.2015r. (jeszcze z przed wyborów)  

i z dnia 04.02.2015r. Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi Markowi 

Pękali w celu przedstawienia wniosków z zebrań z Radą Sołecką.  

Przedstawił on wnioski z spotkania nowo wybranej Rady Sołeckiej, które 

odbyło się 4 lutego 2015r.: 

1. Przyspieszyć realizacje wymiany sieci wodociągowej z modernizacją 

stacji filtrów.  

2. Rozpatrzyć transport autobusowy tzw. okrężny Czechowice – 

Czechowice. 

3. Utworzyć Fundusz Sołecki. 

4. Przycinka gałęzi przy drogach gminnych.   

5. Zmobilizować mieszkańców do usunięcia sprzętu drogowego z dróg 

zagrażających bezpieczeństwu.  

Wnioski przedstawione na sesji: 

1. Na ul. Łabędziej postawić oznakowanie i zrobienie mijanki na odcinku 

przy starym wale. Była tworzona wcześniej mijanka, ale w tym 

momencie jest ona za mała i upadnięta. Uporządkowanie terenu na 

przystanku Na Kaniówku - utwardzenie nawierzchni. 

2. Wykonanie tabliczek z numeracją posesji.  

3. Ul. Młyńska – wyremontować odcinek drogi. 

4. Zapytał o sytuację ul. Żwirowej w Kaniowie.  

 

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 24  do protokołu. 

 

Wójt Artur Beniowski odpowiedział częściowo na wnioski: 

1. Kwestia wodociągów – jest to priorytet obecnej kadencji. 

2. W sprawie ruchu okrężnego, a chodzi o PKM to poinformował, że jeżeli 

przedsiębiorstwo to nie obniży cen to niema możliwości tak dużej 

dopłaty do jednego kilometra trasy. PKM ma ceny raz wyższe niż MZK 

czy też PKS.  

3. W sprawie funduszu sołeckiego będzie przedstawiony projekt uchwały 

do końca marca. Rada Gminy podejmie uchwałę o utworzeniu, bądź  

o odstąpienia o utworzeniu funduszu sołeckiego.  

4. Wycinka gałęzi będzie przeprowadzona w momencie pozyskania osób  

w ramach robót publicznych.  

5. W sprawie remontu dróg gruntowych, remontów cząstkowych, rowów, 

przepustów zostanie sporządzony harmonogram i zgodnie z tym 

harmonogramem prace będą wykonywane. Odstępstwa od 

harmonogramu będą jedynie w momencie gdy wystąpi coś pilnego, 
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zagrażającego bezpieczeństwu. Harmonogram będzie dostępny  

u zastępcy Wójta i w referacie ST. W pierwszej kolejności będą brane 

wnioski, które będą obejmować jak największą liczbę mieszkańców.  

6. Stan ul. Żwirowej nie zmienił się od momentu rozebrania jednej części 

drogi przez właściciela prywatnego. Gmina zgłosiła do Nadzoru 

Budowlanego i Starostwa Powiatowego, że rozbiórka ta została 

przeprowadzona niezgodnie z tzw. sztuką budowlaną. Postępowania  

w tej sprawie instytucje prowadzoną, Gmina nie otrzymała żadnego 

pisma o zawieszeniu postępowań. Obecny odcinek drogi składający się  

z płyt będzie funkcjonował zapewne do 2016 roku, gdyż do tego roku 

firma ma koncesje na wydobycie żwiru.  

 

Pani Sołtys Teresa Paruch-Ryś przedstawiła wnioski z zebrania Rady Sołeckiej, 

które odbyło się 13.02.2015r.: 

 

1. Ustawić znaki drogowe na ul. Braci Dudów po remoncie drogi. 

2. Założyć nową tabliczkę z nazwą ulicy Wiśniowa, obok sklepu w Bestwince, 

która została skradziona. 

3. Wyciąć drzewa na ul. Św. Floriana w związku z remontem chodnika (wyciąć 

tylko chore, suche drzewa). 

4. Wyciąć drzewa (świerki) przy hydroforowni - przewody elektryczne, 

bezpieczeństwo na skrzyżowaniu - po wycince posadzenie nowych wolno 

rosnących drzew lub krzewów. 

5. Wyciąć drzewa i krzaki przy drodze ul. Sebastiana obok domu pani Jonkisz 

Zofii (droga do sadzawic). 

6. Wyciąć drzewa na posesji Pana Kłoda Grzegorz, obok Pana Magi na  

ul. Gandora (właściciel wyraża zgodę). 

7. Remont ulicy Sportowej - nakładka asfaltowa na drugiej części od mostu na 

Młynówce do boiska sportowego. 

8. Remont ul. Podpolec (nowa nakładka asfaltowa po zniszczeniach podczas 

kopania kanalizacji). 

9. Wymiana przepustu na ul. Pastwiskowej obok P. Wróbel. 

10.  Uzupełnić pobocze ul. Sportowej część pierwsza, które się rozmyło podczas 

opadów, co zagraża zniszczeniu nowego asfaltu. 

 

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 25  do protokołu. 

Wójt Gminy poinformował, że: 

1. W sprawie wycinki drzew u prywatnego właściciela, musi się on zgłosić 

do Urzędu o przedłużenie terminu na wycinkę.   

2. Drzewa i krzewy przy ul. Sebastiana, ul. Św. Floriana, ul. Gandora – są 

to drogi powiatowe. Jeżeli drzewa te leżą w pasie drogowym to Starosta 

Bielski musi się zwrócić do Urzędu Gminy a Urząd Gminy do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie opinii, na temat 
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wycinki tych drzew. Po otrzymaniu pozytywnej opinii będzie można 

wydać decyzję o pozwoleniu na wycinkę tych drzew.  

3. Temat tabliczek proszę zgłaszać na bieżąco do referatu Służb 

Technicznych. 

4. W sprawie remontu ul. Sportowej i ul. Podpolec Wójt  zwrócił uwagę, że 

jego zdaniem w dużo gorszym stanie jest ul. Magi (od Kościoła w stronę 

ul. Braci Dudów). Wójt poprosił o zastanowienie się Rady Sołeckiej 

wraz z Radnymi z Bestwinki, który odcinek będą chcieli wyremontować, 

bo nie ma możliwości, aby w ciągu roku wyremontować trzy odcinki 

drogi.  

 

Sołtys – radny Stanisław Nycz przedstawił wnioski z Zebrania Rady Sołeckiej, 

które odbyło się 29 stycznia 2015r.  

1. ul. Miodowa - usunąć zbędny słup telefoniczny stojący na poboczu  

– w między czasie słup został usunięty. 

2. ul. Pszczelarska, wykonać przepust przy posesji Pana Józefa Kozieł  

i następny przy posesji Pana Marka Pyka.  

3. ul. Janowicka, dokonać naprawy cieknących  rynien na obiekcie 

przedszkola.  

 

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Bestwina poinformował, że: 

1. W sprawie przepustu na ul. Pszczelarskiej jest potrzebne wykonanie 

operatu wodno-prawnego. Gminy w tym momencie nie stać na wykonanie 

takiego operatu, gdyż koszt tego operatu przewyższy dwukrotnie wartość 

całego tego remontu. Zdaniem Wójta operat taki nie powinien być 

wymagany, bo nie naruszamy stosunków wodnych.  

 

Przewodniczący Rady oddał głos w pierwszej kolejność Radnym Powiatowym: 

Radny Powiatowy Jan Stanclik podziękował, za podjęcie uchwały w sprawie 

pomocy finansowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W powiecie dopłata do PKS-u 

wynosi 4 mln zł.   

Poinformował on, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca będzie pełnił 

dyżur w Biurze Rady w godzinach od 13,00 do 14,30. Jeżeli poniedziałek będzie 

dniem wolnym od pracy dyżur będzie w wtorek. 
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W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali: 

Radny Łukasz Furczyk 

- nasypać kamienia na przejście pod torami przy ul. Sportowej,  

- zapytał o pismo Nicrometu w sprawie spotkania, kiedy to będzie realizowane 

(Przewodniczący Rady poinformował, że poproszono o przesunięcie spotkania  

o miesiąc), 

- poruszył temat przepustu na skrzyżowaniu ul. Św. Floriana i ul. Dankowickiej 

stwierdzając, że usunięcie jednego „wąskiego gardła” nie załatwia problemu, 

gdyż kolejnymi „wąskimi gardłami” są wjazdy do prywatnych posesji. Mostki 

są załamane. Poprosił o zmobilizowanie mieszkańców do naprawy istniejących 

wjazdów, albo w ramach kompleksowego remontu dokonać tego z powiatem 

bielskim.  

Przy ul. Dankowickiej powstaje dużo nowych budynków, a problem 

odprowadzenia wody nie został rozwiązany. Poprosił o rozwiązanie tego 

problemu wraz z powiatem, gdyż jeżeli przyjdzie kolejna ulewa to znowu 

mieszkańcy będą mieć po pół  metra wody w piwnicy. 

- zapytał o przyznane podwyżki pracownikom administracji i obsługi 

technicznej szkół  - w jakiej są one wysokości, jaki będzie całkowity koszt tych 

podwyżek w roku bieżącym, skąd zostały zabrane pieniądze na te podwyżki, 

gdyż żadnych przesunięć budżetowych nie było. 

 

Wójt Gminy udzielił od razu odpowiedzi na wnioski radnego: 

1. Przejście pod torami zostanie wysypane kamieniem. 

2. W sprawie pisma firmy Nicromet poinformował, że w momencie 

powiadomienia firmy o terminie spotkania, które miało się odbyć przed 

komisją w dniu 12 lutego okazało się, że Pani pełniącej funkcję 

kierownika nie ma i dane spotkanie nie mogło się odbyć. Przyjęli do 

wiadomości, że kolejną sesję będziemy mieć w miesiącu marcu.  

3. Temat drogi powiatowej ul. Dankowickiej Wójt Gminy w pełni popiera 

wniosek, gdyż sam jest mieszkańcem tej drogi. Przepust na ul. Św. 

Floriana praktycznie został skończony, ale już w tym momencie zaczął się 

obrywać i trzeba go będzie wyażurować. Zwrócił się do Radnych 

powiatowych o przypilnowanie czyszczenia rowów przy tej ulicy. 

Przepusty są do połowy zamulone. Jeżeli nie będą czyszczone te rowy,  

to co roku będzie się powtarzał problem podtopienia terenu.  

4. W sprawie podwyżek Wójt poinformował, że podwyżka wynosi 100zł, 

nie jest to kwota wygórowana, bo od paru lat nie było podwyżek dla tej 

grupy pracowników. Dyskusja w tym temacie toczy się od paru lat. Na 

przełomie roku mieliśmy kilka jak nie kilkanaście spotkań w tym temacie. 

Związek Nauczycielska Polskiego i nauczyciele wnioskowali o znacznie 

wyższą podwyżkę. Na chwilę obecną pieniądze zostały 

wygospodarowane przez dyrektora Gminnego Zespołu Szkół  

i przedszkoli Pana Arkadiusza Maj, w ramach budżetu, który posiada.  
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Od tego roku zwiększyła się pensja minimalna z 1680 do 1750. Aby 

osiągnąć wynagrodzenie zasadnicze w wielu przypadkach wliczana jest 

wysługa lat. Według Wójta nie powinno być tak, gdyż każdemu  

z pracujących powinna przysługiwać taka wysługa a nie stanowić ona 

składu pensji zasadniczej.   

 

Radny Stanisław Nycz: 

- zgłosił uszkodzoną barierką przy ul. Krakowskiej wzdłuż chodnika na moście 

przy piekarni. 

 

Radny Mariusz Solich: 

- zapytał, czy będą prowadzone jakieś pracy przy załamanym przepuście  

na ul. Krakowskiej  na wysokości sadzawic. 

Wójt Gminy poinformował, że w ramach przebudowy ul. Krakowskiej z tzw. 

powodziówki część prac zostało wykonanych. Zarząd Dróg Powiatowych 

ustalał z przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej, że na wiosnę prace te mają 

zostać zrobione. Gmina nie jest stroną w tym przypadku, bo droga jest drogą 

powiatową, a przepust służy spółce wodnej.  

 

Radny Roman Pacyga: 

- zapytał o program niskiej emisji, 

- zapytał również o wycinkę drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. 

 

Wójt poinformował, że jeżeli drzewo zagraża bezpieczeństwu to istnieje 

możliwość wycięcia takiego drzewa w trybie awaryjnym, oczywiście po 

oględzinach w terenie i sporządzeniu dokumentacji papierowej.  

Na bieżąco są przyjmowane wnioski w ramach programu niskiej emisji, została 

przeprowadzona akcja w Kościołach, w magazynie gminnym – odzew na to był 

średni. Kilkanaście wniosków dotyczyła wymiany źródła ciepła – piecy, 

kilkanaście wniosków dotyczyło wymiany kolektorów słonecznych, jeden czy 

dwa na pompy ciepła, i prawdopodobnie jeden na termomodernizację. 

Konstrukcja programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest 

taka, ze im więcej wniosków tym dopłaty ze strony Gminy są niższe. Jesteśmy 

na etapie tworzenia Programu niskoemisyjnego dla Gminy Bestwina i na bazie 

tego będziemy mogli startować po środki unijne w ramach ochrony środowiska.  

 

Radny Grzegorz Owczarz: 

- zapytał, kiedy planowany będzie cząstkowy remont dróg i czy po zimie będzie 

to ktoś aktualizował, czy na bieżąco to zgłaszać, 

- poinformował, że przejazd na ul. Św. Floriana jest w coraz gorszym stanie  

i grozi to zawiśnięciem samochodu i spowodowanie zagrożenia. Zasugerował, 

aby powiat rozmawiał z Koleją w tej sprawie, 
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- zapytał, o naprawy gwarancyjne ul. Krakowskiej czy coś w tym temacie 

wiadomo.  

 

Wójt Gminy powiedział, że: 

- przetarg na remonty cząstkowe zostanie rozstrzygnięty początkiem marca,  

ale to nie znaczy, że firma która wygra wejdzie od razu w teren, gdyż jeżeli będą 

przymrozki to remontowanie takie nie ma sensu, gdyż za parę dni powróci to do 

stanu sprzed remontu. Dziury na bieżąco należy zgłaszać. 

- Jeżeli chodzi o przejazd kolejowy na ul. Św. Floriana, to powiat 

prawdopodobnie nic nie osiągnie w tym temacie, gdyż jest to w pasie 

kolejowym.  

- ul. Krakowska – poprawki gwarancyjne zostaną zrealizowane w momencie jak 

będzie sprzyjająca pogoda. 

 

Wójt Gminy poinformował Radnych, że planowane jest spotkanie ze Starostą 

Bielskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Publicznych, podczas wspólnej komisji 

Rady Gminy.  

 

Radny Łukasz Furczyk: 

- przypomniał, że w poprzedniej kadencji zgłosił do usunięcia dwa dęby 

spróchniałe przy posesji Państwa Wójtowicz i Państwa Maga, a trzeci przy 

posesji Państwa Lachowicz. Drzewa te stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. 

Poprosił też o przycinanie drzew w miarę regularnie, a w szczególności w ich 

środkowej części, a nie tylko korony.  

 

Sołtys Marek Pękala: 

- zwrócił uwagę na to, aby poruszyć temat podczas spotkania ze Starostą  

i Dyrektorem ZDP, że jak wydają zezwolenia na wjazdy z przepustami, to żeby 

te wjazdy miały większą średnicę. Podczas powodzi zauważa się, że przepusty 

mają za małą średnicę.  

 

Ad. 11  

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy 

Bestwina na wnioski z zebrań wiejskich. 

 

 W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką w Bestwinie na 

zebraniu wiejskim w dniu 5.10.2014 r. Wójt Gminy informuję, że: 

 - na ul. Podzamcze obowiązuje ograniczenie prędkości na podstawie art. 20 

ust. 1 Ustawy Prawo o ruch u drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137), 

 - ustalenie oświetlenia ulicznego zatwierdza Rada Gminy w Bestwinie, brak 

w planie budżetu na rok 2015 wnioskowanych punktów, 

 - przy sklepie „Wiesław” istnieje już znak zakaz zatrzymywania się (B-36) od 

ul. Witosa, 
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 - ciek Łękawka leży w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie i to do nich należy 

sprawa regulacji. Wniosek został przesłany do administratora cieku, 

 - nie widzimy konieczności wybudowania chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej 

na odcinku od ul. Bialskiej do ul. Kwiatowej. Natomiast budowa chodnika od 

ul. Pod Magówką w kierunku Starej Wsi będzie rozpatrywana podczas 

dalszego remontu ul. Krakowskiej, 

 - uporządkowanie terenu poniżej boiska Orlik należy do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Bestwinie jako administratora obiektu- wniosek został 

przekazany, 

 - Zarząd Dróg Powiatowych, jako inwestor remontu ul. Krakowskiej, 

powinien podjąć decyzję co do wykonania jednolitych wjazdów do posesji 

wzdłuż tej drogi, 

 - zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Bielsku- Białej, sprawa zmiany stanu wód przy ul. Gospodarskiej 

prowadzona jest przez Burmistrza Wilamowic i czekamy na jej 

rozstrzygnięcie, 

 - prace na ul. Podleskiej (remont i wymiana przepustu) mogą zostać 

wykonane w ramach bieżących napraw w roku bieżącym, 

 - przebudowa odwodnienia ul. Ludowej może nastąpić dopiero przy remoncie 

ul. Kościelnej, 

 - nie widzimy konieczności powoływania komisji ds. odwodnień, 

 - w ramach bieżących remontów zostanie naprawiony chodnik wzdłuż  

ul. Godynia, 

 - w najbliższych latach będziemy kładli nacisk na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego we wszystkich sołectwach Gminy Bestwina, 

 - wjazd na ul. Cyprysową został wykonany zgodnie z projektem przebudowy 

ul. Krakowskiej, 

 - sprawa usunięcia lub przycięcia drzew na ul. Witosa w rejonie G. S. jest 

aktualnie rozpatrywana przez ZDP w B-B. 

 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką w Bestwince na 

zebraniu wiejskim w dniu 12.10.2014 r.– Wójt Gminy informuję, że: 

- rowy i przepusty przy ul. Młyńskiej i ul. Olchowej czyszczone są w miarę 

regularnie. W 2015 roku zostaną wyczyszczone po podpisaniu umowy  

z firmą, która zostanie wybrana na realizację tych prac,  

- każda praca zlecana przez Urząd Gminy kończy się podpisaniem protokołu 

odbioru wykonanych robót, kontrolowane jest zarówno czyszczenie rowów 

jak również remonty cząstkowe dróg gminnych, 

- wszelkie prace przy ul. Św. Floriana (wymiana przepustów pod drogą  

i remont) na bieżąco są zgłaszane do administratora drogi- Zarządu Dróg 
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Powiatowych w Bielsku- Białej, jednak wymiana i utrzymanie przepustów 

pod zjazdami do posesji należy do obowiązku mieszkańców. Natomiast  

w 2015 r. będzie remontowany chodnik wzdłuż tej ulicy, 

- naprawianie rowów wzdłuż ul. Sportowej odbywało się zgodnie  

z harmonogramem firmy wykonującej powyższe zadania, 

- ustalenie oświetlenia ulicznego zatwierdza Rada Gminy w Bestwinie, brak  

w planie budżetu na rok 2015, można wpisać na kolejny rok, 

- sprawa przejścia dla pieszych przy ul. Młyńskiej bocznej została zgłoszona do 

ZDP 

w Bielsku- Białej, 

- w najbliższych latach będziemy kładli nacisk na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego we wszystkich sołectwach Gminy Bestwina. 

 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

 W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką w Janowicach na 

zebraniu wiejskim w dniu 19.10.2014 r.– Wójt Gminy informuję, że: 

- w planie budżetu na rok 2015 zostały zarezerwowane środki na wymianę 

przepustów w ramach tego zadania zostanie założony przepust m.in. pod ul. 

Podlesie, 

- ul. Podlesie oraz ul. Pszczelarska będą remontowane na bieżąco, natomiast ich 

kompleksowe odnowienie jest zasadne po wykonaniu prac odwodnieniowych, 

- administratorem ul. Szkolnej jest Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 

który odpowiada za bieżące utrzymanie, natomiast sprawa oberwanego 

pobocza z ażurów została zgłoszona 15.12.2014 r., 

- kwestia usunięcia samosiejek wzdłuż ul. Górskiej była już kilkakrotnie 

zgłaszana do zarządcy drogi, czyli ZDP w Bielsku- Białej, 

- ścięcie pobocza wzdłuż Lasu Pasieckiego na ul. Janowickiej zostało już 

zgłoszone do zarządcy- ZDP w Bielsku- Białej, 

-  remont mostku na cieku Pasieckim na ul. Miodowej znajduje się w planie 

budżetu na2015 r., 

- zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych zajmuje się firma 

Rezbud, 

- regulacja cieku Pasieckiego leży w gestii administratora- Śląskiego Zarządu 

Melioracjii Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie, 

- według ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) woda w rowach 

(urządzeniach wodnych) znajdujących się na prywatnych posesjach należy do 

właściciela nieruchomości, którego obowiązkiem jest utrzymywanie wód 

poprzez ich konserwację,  
- ustalenie oświetlenia ulicznego zatwierdza Rada Gminy w Bestwinie, brak  

w budżecie na 2015 rok, można wpisać w kolejny,  
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- w najbliższych latach będziemy kładli nacisk na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego we wszystkich sołectwach Gminy Bestwina, 

- utrzymanie rowów i przepustów pod drogami powiatowymi leżą  

w kompetencji ZDP, 

- tabliczka z numerami domów przy ul. Miodowej zostanie zamontowana  

w okresie wiosennym. 

 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

 W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką w Kaniowie  

w dniu 28.09.2014 r.– Wójt Gminy informuję, że: 

- firma wykonująca czyszczenie rowów na terenie Gminy, realizowała swoje 

zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

- drogi gminne będą remontowane na bieżąco w miarę potrzeb oraz posiadanych 

środków finansowych, 

- uszkodzenia oświetlenia ulicznego systematycznie zgłaszane są do naprawy, 

- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Łabędziej, ul. Witosa i ul. Dankowickiej 

wymaga wykonania projektu budowlanego oraz zabezpieczenia 

odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy, 

- administratorem ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Jawiszowickiej jest Zarząd 

Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej i do nich należy bieżące utrzymanie 

oraz remonty dróg powiatowych, 

- w najbliższych latach będziemy kładli nacisk na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego we wszystkich sołectwach Gminy, 

- ustalenie oświetlenia ulicznego zatwierdza Rada Gminy w Bestwinie, brak  

w planie budżetu na 2015 rok, można wpisać na kolejny rok- dotyczy  

ul. Łabędziej, Ludowej, Myśliwskiej, Mirowskiej,  

- harmonogram prac Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej dostępny jest w ich 

biurze po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Delegatów, 

- będziemy starali się, wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych, o pozyskanie 

środków na remont ul. Ludowej i Młyńskiej, 

- akcja informacyjna dotycząca ordynacji wyborczej była przeprowadzona  

w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie, 

- będziemy czynić starania dotyczące wymiany sieci wodociągowej oraz 

budowy sieci kanalizacyjnej, wymiana sieci wodociągowej jest priorytetem  

w bieżącej kadencji,  
- na podstawie § 45 ust. 2 pkt. 4 Uchwały nr XXIV/178/2012 Rady Gminy 

Bestwina z dnia25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bestwina, 

Radni zobowiązani są do utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami Gminy 

poprzez informowanie o swojej działalności w Radzie, 
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- hala sportowa jest w administracji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, który  

w swoim budżecie powinien zarezerwować środki finansowe na wykonanie 

nagłośnienia oraz zakup kotar do okien, 

- zwróciliśmy się do ZDP w Bielsku- Białej o poprawę oznakowania pionowego 

ul. Jawiszowickiej, 

- gałęzie wzdłuż ul. Torowej będą wycinane w ramach bieżącego utrzymania, 

- zostało skierowane pismo do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w sprawie konserwacji kanału ulgi, 

- wnioski odnośnie usprawnienia komunikacji pasażerskiej zostały przekazane 

do PKS. 

 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

 Wójt Gminy Bestwina wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych 

w sprawie przeglądu gwarancyjnego drogi powiatowej nr 4468S  

ul. Szkolna.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej poinformował, że przegląd 

gwarancyjny na ul. Szkolnej był przeprowadzony 13 sierpnia 2014r.  

i zobowiązano wykonawcę do naprawy uszkodzonej skarpy. Przegląd 

wykonanych napraw nastąpił 23 października 2014r. i stwierdzono, że wskutek 

ulewnych deszczy nastąpiło ponowne rozmycie skarpy, dlatego też zastosowane 

przez wykonawcę rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.  

W grudniu 2014r. wykonano kolejne naprawy i wzmocnienie jej konstrukcji 

betonem. Prace wykończeniowe wykonane będą wiosną 2015r. Jednocześnie 

poinformowano, ze korytka przy ul. Szkolnej zostały udrożnione.  

 

Pisma stanowią załączniki nr 31 do protokołu. 

 

 

 W związku z interwencjami radnych oraz Rad Sołeckich z terenu Gminy 

Bestwina – Wójt Gminy zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o: 

- postawienie lustra na ul. Św. Floriana w Bestwince (w pobliżu posesji nr 23), 

- remont ul. Olchowej i Młyńskiej w Bestwince i Kaniowie, 

- remont ul. Św. Floriana w Bestwince, 

- wyczyszczenie rowu wzdłuż ul. Krzywolaków w Kaniowie, 

- dokończenie remontu przepustu (założenie przyczółków i barierek)  

na skrzyżowaniu ul. Św. Floriana i Dankowickiej w Kaniowie, 

- zaasfaltowanie pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Jawiszowickiej  

i Rybackiej w Kaniowie, 

- konserwację rowów wzdłuż ul. Bialskiej w Bestwinie, 

- możliwość usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Witosa w Bestwinie  

w okolicy skrzyżowania z ul. Młyńską (droga gminna), 
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- wykonanie rowów wzdłuż ul. Gandora w Bestwince i ul. Hallera w Bestwinie, 

- remont oraz odnowienie rowów wzdłuż ul. Kubika w Janowicach, 

- remont ul. Janowickiej w Janowicach, 

- wykonanie odwodnienia ul. Krakowskiej w Bestwinie wzdłuż posesji nr 177-

181, 

- remont ul. Batalionów Chłopskich i Jawiszowickiej w Kaniowie, 

- poprawa oznakowania pionowego ul. Jawiszowickiej w Kaniowie. 

 

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Bestwina Zarząd Dróg Powiatowych  

w Bielsku-Białej informuje że:  

1. Wykonanie poprawy oznakowania pionowego na ul. Jawiszowickiej 

w Kaniowie oraz montaż lustra na ul. Św. Floriana zostanie 

przeprowadzone w najbliższym czasie. Natomiast wykonanie przejścia 

dla pieszych w ciągu ulicy Witosa w rejonie ul. Młyńskiej byłoby 

możliwe po wykonaniu przez Urząd Gminy miejsca postoju dla pieszych 

po stronie lewej ul. Witosa za skrzyżowaniem z drogą gminną.  

W obecnej sytuacji w miejscu możliwym do wyznaczenia przejścia dla 

pieszych brak pobocza i miejsca oczekiwania pieszych.  

2. Remont przepustu na skrzyżowaniu ulic Św. Floriana oraz 

Dankowickiej w Kaniowie został zakończony.  

3. Remont nawierzchni jezdni w zakresie likwidacji ubytków na drogach 

powiatowych będzie realizowany w najbliższym możliwym okresie, 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Natomiast roboty 

związane z odwodnieniem pasa drogowego będą realizowane 

sukcesywnie, w miarę posiadanych środków po wyłonieniu wykonawcy 

w drodze przetargu. Rozpoczęcie tego rodzaju prac powinno nastąpić  

w pierwszym półroczu tego roku.  

 

Pisma stanowią załączniki nr 32 i nr 33 do protokołu. 

 

Radny Marcin Pasierbek 

- zapytał, kiedy zostanie remontowany przepust pod ul. Podleską, i czy jest 

możliwość, aby w kosztach partycypowało Nadleśnictwo z uwagi na to, że tą 

drogą dowozili materiały na budowę drogi leśnej.  

 

Wójt poinformował, że po zakończeniu zwózki drewna i inwestycji, 

Nadleśnictwo naprawi ul. Podleską. Na chwilę obecną oni sami nie wiedzą 

kiedy skończy się prowadzenie inwestycji, dlatego Wójt nie chciałby tego 

łączyć. Nadleśnictwo nie wyremontuje przepustu, gdyż był on już uszkodzony 

przed ich użytkowaniem  tej drogi. Remont przepustu jest zaplanowany  

w budżecie na ten rok, został wybrany wykonawca i nie będzie się czekać  

na Nadleśnictwo w sprawie tej drogi.  
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Redaktor Magazynu Gminnego Sławomir Lewczak zaproponował radnym,  

aby w ramach Magazynu Gminnego zostały przedstawione sylwetki 

poszczególnych radnych gminnych i powiatowych. Poprosił on o dostarczenie 

materiałów.  

Radny Łukasz Furczyk powiedział, że podczas kampanii każdy z mieszkańców 

miał możliwość zapoznania się z kandydaturą radnego. Na stronie internetowej 

jest dostępne zdjęcie radnego, informacja o dyżurach czy kontakcie. 

Ewentualnie można zamieścić w Magazynie Gminnym informację o dyżurach 

radnych. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że jest to zdanie tylko jednego radnego,  

i że w związku z zmianą ordynacji wyborczej, radny spotykał się tylko  

z wybraną grupą mieszkańców, a nie z mieszkańcami całej gminy.  

Wójt powiedział, że jeżeli byłaby możliwość, to prosiłby aby dyżury radnych 

znalazły się w gazecie.  

 

 

Ad.  12 

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za  dyskusję Przewodniczący Rady 

zamknął IV sesję  Rady Gminy Bestwina w dniu 19 lutego 2015 roku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.17:31. 

 

 

Prot.                                           Sekretarz obrad 

B. Małysz-Zbijowska     Łukasz Greń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


